โครงการ “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก
วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
******************
๑. ชื่อโครงการ “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก
๒. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการคอรัปชั่นในประเทศไทยติดอันดับต้นๆ ของประเทศที่มีการคอรัปชั่นในวงการราชการ
การเมืองและธุรกิจ แม้กระทั่งในวงการศึกษา เกิดขึ้นจากการปล่อยปะละเลยในการตรวจสอบ จนส่งผลให้เกิด
ปัญหากลุ่มคนทุจริตสามารถเข้าถึงอานาจต่างๆ ได้โดยง่าย และสามารถควบคุมการดาเนินงานต่างๆ ได้
แม้กระทั่งองค์กรที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทาให้ปัญหาเช่นนี้ไม่มีทางหมดไปก็คือ การที่เราทุกคนยังให้
ความสาคัญกับวัตถุ เช่น เงินทอง ลาภ ยศ ฐานะ มากกว่าการให้ความสาคัญในด้านจิตใจ
ปัจจุบันเด็กและเยาวชนจานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการคอรัปชั่น หรือการฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็น
เรื่องที่ “ยอมรับได้” หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย หรือการยอมให้รัฐบาลมีการทุจริตเกิดขึ้นบ้างหากมี
ผลงานที่เกิดประโยชน์ สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หาก
ปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรม จริยธรรม จะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
และส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดโครงการและจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการบรรยายวิชาการจากวิทยากรพิเศษ โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักเทศน์ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการพูดและจูงใจให้ผู้ฟังได้รับความรู้เกี่ยวกับการไม่ทุจริต ไม่คอรัปชั่น รวมไปถึงการประกวด
คาขวัญ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”เป็นการ เปิดโอกาส
ให้นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก ได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง” เพื่อสร้าง
กระแสต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีความรู้ความตระหนักและการสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ
๒. เพื่อสร้างความตระหนักในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา
๓. เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ในสถานศึกษาของตนเอง

-๒๔. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน นิสิต/นักศึกษา เครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคตะวันออก ๘ สถาบัน
จานวน ๑,๐๐๐ คน
๕. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาร่างโครงการ
๒. เสนอขออนุมัติโครงการเพื่อการดาเนินการ
๓. ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมไปยังสถาบันกลุ่มเป้าหมายเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
๔. ประสานงานวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
๕. ประสานงานกับส่วนงาน หรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามโครงการ
๖. จัดเตรียมความพร้อมก่อนการดาเนินการตามโครงการ
๗. ดาเนินการจัดโครงการตามแผน
๘. ประเมินผลการจัดโครงการ
๙. สรุปและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการ
๖. กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
กติกา / เงื่อนไข / ระเบียบ การส่งคาขวัญเข้าประกวด
๑. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ เคยเผยแพร่ หรือ
ปรากฏในสื่ออื่นใดมาก่อน และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน ๑ คาขวัญ
๒. คาขวัญแต่ละคาขวัญต้องมีจานวนคาไม่เกิน ๒๕ คา
๓. คาขวัญจะต้องสะท้อนถึงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
๔. ต้องใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เกณฑ์การตัดสิน (๑๐๐ คะแนน)
๑. คุณภาพ (Quality) สามารถสร้างความสมัครสมานสามัคคี ปลุกจิตสานึกให้
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทั้งในสถานศึกษาและสังคม (๒๐ คะแนน)
๒. คุณค่า (Values) การนาเสนอความหมายที่ทาให้เห็นคุณค่าอันเป็นคุณสมบัติ
ทีช่ ัดเจนซึ่งแสดง ถึงอัตลักษณ์ของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยม
ทางคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับการไม่โกงในสังคมไทย หรือสื่อความหมายที่สะท้อนถึงคุณลักษณะพิเศษที่ดี
ของการเป็นบัณฑิตที่ไม่แสวงหาการทุจริตในทุกด้าน (๒๐ คะแนน)

-๓๓. ผลงาน (Performance) การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ศาสตร์และเสน่ห์
ของคาขวัญมานาเสนอ ได้อย่างน่าสนใจ (๔๐ คะแนน)
๔. จรรยาบรรณ (Code of Ethics) เป็นต้นฉบับของผู้ส่งเข้าประกวด ไม่ซ้า
ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน (๒๐ คะแนน)
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ และบรรยายพิเศษ เพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
- บรรยายและกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ เพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ของเครือข่าย
อุดมศึกษา ภาคตะวันออก โดย อาจารย์สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
- บรรยายพิเศษ “ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น”โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
วิทยากรพิเศษจากรายการธรรมะเดลิเวอรี่
๗. สถานที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑
- ส่งคาขวัญทางเว็บไซต์ www.eastnetu.buu.ac.th
- พิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุม ๒๐๑ หอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
กิจกรรมที่ ๒
- ห้องประชุม ๒๐๑ หอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
๘. ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก ๘ สถาบัน (มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ประสานงานหลัก)
๙. ตัวชี้วัดผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
๓. จานวนคาขวัญที่ส่งเข้าประกวด

-๔๑๐. ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ประกวดคาขวัญ “ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น”
ช่วงเวลา
กิจกรรม
๒๔ พฤศจิกายน – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
- ประชาสัมพันธ์การประกวดคาขวัญ
๒๔ พฤศจิกายน – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
- รับผลงานคาขวัญ
เดือนมกราคม ๒๕๕๘
- ตัดสินผลและประกาศผล
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- มอบรางวัล (ในวันบรรยายวิชาการ)
กิจกรรมที่ ๒ สร้างแรงจูงใจและบรรยายพิเศษ เพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ของเครือข่าย
อุดมศึกษา ภาคตะวันออก จานวน ๘ สถาบัน
ช่วงเวลา
กิจกรรม
๑ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
- ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- สร้างความสัมพันธ์และบรรยายพิเศษ
๑๑. งบประมาณในการดาเนินการ
ใช้เงินงบประมาณเงินรับฝากเงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กองบริการการศึกษา
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนทั่วไป หมวดรายจ่ายโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “บัณฑิตไทยไม่โกง”
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์ เกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้นาความรู้ไปใช้พัฒนาเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
๓. บุคลากร และ นิสิต นักศึกษา มีโอกาสเสนอแนวคิดการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นผ่านคาขวัญ
********************

กาหนดการ
โครงการ “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก
วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๒๐๑ หอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
-----------------------------------------------------------วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และบรรยายพิเศษ เพื่อต่อต้าน
การทุจริต คอรัปชั่น ของเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก
จานวน ๘ สถาบัน”
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๐ น. พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา
ประธานในพิธีเปิด โดย
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
กล่าวรายงาน โดย
ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๓.๑๐ – ๑๓.๒๐ น. การประกาศผลและมอบรางวัล คาขวัญต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
๑๓.๒๐ – ๑๔.๒๐ น. บรรยายและกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ เพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
ของเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก
โดย อาจารย์สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๑๔.๒๐ – ๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. บรรยายพิเศษ “ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น”
โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
วิทยากรพิเศษจากรายการธรรมะเดลิเวอรี่
๑๖.๓๐ น.
พิธีปิด
********************

